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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAPH
NARRATIVE MELALUI VIDEO ANIMASI TERHADAP SISWA KELAS

XI SMKN 1 ANAMBAS
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SMK Negeri 1 Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas, Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis

paragraph narrative melalui video animasi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis and Mc Taggart. Object penelitian ini adalah siswa
kelas XI Jurusan Perhotelan SMKN 1 Anambas tahun 2018 berjumlah 22 orang.
Pengumpulan data dengan menggunakan lembar pengamatan, catatan lapangan dan tes.

Penelitian ini menggunakan dua siklus menggunakan video animasi sebagai media.
Terdapat 3 indikator dalam penelitian ini, yaitu : (1) memperhatikan video animasi untuk
memahami struktur narrative, (2) menuliskan informasi dan nilai moral dalam teks narrative
(3) mengembangkan cerita narrative.

Hasil penelitian ini menunjukan pembelajaran menggunakan media video meningkat
proses belajar dan mengajar di class XI. Hal ini bisa dilihat pada: (1) Keaktifan di kelompok
belajar (2) Nilai hasil belajar siswa menjadi 78% pada siklus I. Kesimpulan dalam penelitian
ini adalah video animasi dapat meningkatkan kompetensi menulis paragraph narrative,
namun diperlukan tambahan latihan kosa kata dan struktur paragraph narrative.
Kata Kunci : Animasi, keterampilan menulis, narrative.

PENDAHULUAN
Di Indonesia, Bahasa Inggris

diajarkan di setiap tingkatan pendidikan
mulai dari SD sampai  ke  Universitas.
Bahasa  Inggris menjadi bahasa asing yang
sering digunakan dalam komunikasi
internasional baik dalam bentuk lisan
maupun tulisan. Banyak buku IPTEK,
jurnal dan karya ilmiah ditulis dalam
bahasa Inggris.

Memiliki kemampuan bahasa
Inggris sangat penting dalam menghadapi
di era globalisasi. Di dalam Bahasa
Inggris, ada empat keterampilan dasar
yang diajarkan antara lain:  berbicara,
mendengar, membaca dan  menulis.
Keterampilan  yang  harus dikuasai dalam
bahasa Inggris respective skill, mendengar
(memahami bahasa lisan), membaca
(bahasa tertulis) dan productive skills-
berbicara     dan     menulis     (Haycraft,
1978:8). Seseorang      seharusnya      bisa
menguasai empat kemampuan dasar ini.
Menulis adalah proses berpikir yang
berhubungan dengan menyampaikan ide

dan informasi dalam bentuk tertulis. Ur
(1997:163) mengatakan  penulis  adalah
proses expressive,  menyampaikan  pesan
ke pembaca. Pelajar bisa mengungkapkan
pendapat mereka, ide, berpikir atau
perasaan di dalam bentuk tertulis. Sangat
penting bagi siswa untuk dapat bercerita
secara tertulis. Salah satu dengan membuat
cerita narrative. Narrative     adalah sebuah
kisah yang dihubungkan dengan kejadian
yang berdasarkan plot (Sofyan, 1998:86).
Narrative kisahnya berdasarkan
pengalaman manusia, sehingga membuat
kisah yang menarik menjadi sebuah
karangan diperlukan latihan dan  media
yang  menarik.  Plot  kisah  dan
karakter harus mempunyai element yang
kuat. Paragraph   narrative   juga   harus
memiliki konflik dan kesimpulan.
Sebaliknya, kisah narrative yang tidak
memiliki konflik akan menjadi datar dan
membosakan.
Pembelajaran di sekolah umum nya
membuat paragraph narrative dengan
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menampilkan gambar dan kisah yang tidak
sesuai   dengan   minat   siswa.

Kebanyakan siswa  sulit  menyusun
plot  ceritanya, menyusun kata dan
membuat karakter tokoh ceritanya.
Beberapa masalah yang ditemukan dalam
2 tahun terkakhir di SMK 1 Anambas
adalah (1) Kemampuan menulis paragraph
narrative siswa kelas XI di SMKN 1
Anambas sangat rendah. (2) Guru di
sekolah juga jarang mengajarkan
keterampilan menulis dan masih
menggunakan cara tradisional dalam
menjelaskan pelajaran (3) Selain itu siswa
di Kabupaten kepulauan Anambas yang
berasal dari pulau tertinggal, masih
menganggap bahasa Inggris terlalu sulit
dan tidak penting sehingga motivasi
mereka sangat rendah.

Tampaknya penggunaan media
yang menarik dapat meningkatkan
motivasi siswa. Di pendidikan, teknologi
memberi kesempatan untuk meningkatkan
produktivitas dalam pembelajaran, Karena
memberikan gambaran nyata karakter dan
setting cerita yang akan ditulis sehingga
mambantu siswa berimajinasi. Animasi
bisa  dibuat  dengan  software  flash, java
atau  Microsoft  power  point.  Menurut
(Xiao,  2013:3)  Animasi  3D  bisa
membuat siswa memperoleh pengetahuan
secara langsung  dan mengembangkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Pengertian Narrative Text.
Menurut Stein & Nezworski 1978 dikutip
dalam Klinger (2007:77) menyatakan
bahwa struktur narrative disebut dengan
kisah grammar. Narrative mempunyai
element yang pembaca   bisa   temukan
dalam   kisahnya antara  lain  karakter,
setting,  plot  (masalah yang harus diatasi)
dan resolusi masalahnya.Narrative bisa
mempunyai berbagai tipe atau genre,
antara lain fiksi, fantasi, dongeng, hikayat,
legenda, fable, misteri, humor, sejarah
fiksi, dan pertualangan kisah nyata. Untuk
contoh, fable adalah kisah singkat yang
memiliki pesan moral. Pembaca akan
mudah memahami apabila paragraph
narrative menggunakan alur yang tersusun

baik. Paragraph narrative harus
mendeskripsikan dengan detail, jadi
sebelum memulai karangan naratif harus
dibuat draft gambaran yang detail.

Animasi merupakan alat pedagogic
yang efektif di kelas, bisa digunakan untuk
praktek drilling dan menambah kosa kata.
Animasi sangat sesuai buat siswa dengan
berbagai learning  styles,  antara  lain
visual, auditory, dan kinestetik.
Kreativitas multimedia menggunakan
suara, gambar, warna, design dan gerak.
Oleh karena itu animasi bisa meningkatkan
motivasi siswa dan membantu guru
menyusun ide dan menyampaikan
informasi dengan kreatif.
Media pembelajaran animasi dapat
digunakan dalam pembelajaran penulisan
narrative.   Dengan   menggunakan
animasi yang  memberikan  gambar
berwarna  warni, dan script dialogue akan
mudah membuat murid akan tertarik untuk
mempelajari text narrative. Penelitian yang
relevan dengan topic yang akan dibahas
adalah : (1) penelitian yang berjudul
“Media Gambar Yang Diproyeksikan
Untuk Meningkatkan Keterampilan
Menulis Puisi Pada Siswa Kelas 3 SD
Banyuripan” (Isyani:2016) (2)
(Saleh:2017) berjudul “Peningkatan
Kemampuan  Menulis Mahasiswa Melalui
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw” dan (3) penelitian Nurizmawati
(2011) “The Use Of Animation Video As a
Media In Teaching Narrative Text”.

Media    animasi    dalam
pengajaran menulis paragraph narrative
Media pembelajaran sangat berperan
penting dalam proses belajar-mengajar dan
membantu menjelaskan materi yang
disampaikan. Menurut  Anderson  dikutip
dalam  Akmala (2011:23), media
pengajaran bisa dikelompokan dalam tiga
kategori. Antara lain:

a) Media visual merupakan media yang
bisa dilihat. Media yang termasuk
dalam jenis ini, antara lain adalah:
gambar mati, ilustrasi,  karikatur,
poster,  bagan, diagram, grafik, animasi,
peta atau flashcard.
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b) Media audio merupakan jenis media
yang hanya dapat didengar. Bentuk-
bentuk program audio, antara lain
wawancara, berita radio, warta berita,
diskusi dan seminar. Penggunaan
multimedia akan meningkatkan
kemampuan mendengar siswa
(post:2009) selain itu; penggunaan
audio didalam kelas dapat mengubah
teacher-centered menjadi student-
centered. Guru busa menjadi fasilitator.

c) Media audio visual. Selain dapat
didengar media  ini  dapat  dipandang,
contohnya film dan televisi. Media ini
dianggap lebih baik dan menarik karena
mengandung audio dan gambar. Model
pembelajaran ini dapat menggunakan
laptop, android dan LCD proyektor,
sehingga dapat menjadi pembelajaran
berbasis multimedia.  Sehingga  dapat
meningkatkan motivasi peserta didik
(Warsita:2008). Untuk membuat media
ajar ini dapat menggunakan Microsoft
power point, flash atau java.

(Davies:2012) berpendapat
multimedia antara lain video, audio
animasi, graphic atau text bisa menjadi
bahan mengajar yang baik. Aktivitas
belajar dimana audio bekerja dengan baik
dikelas. Pengajaran narrative text
menggunakan animasi   cara   yang
efektif.   Animasi   bisa diambil dari
youtube video atau dibuat menggunakan
aplikasi power point, flash dan java. Guru
juga bisa membuat sendiri karakter
narrative text menggunakan software dari
GoAnimate.com. Animasi bisa diberikan
subtitle untuk menolong siswa memahami
kisahnya. Animasi bisa dilihat disetiap
cycle. Siswa dapat memahami language
feature, informasi factual dan nilai moral
dari kisah itu. Pembelajaran menulis
narrative dengan menggunakan media
animasi terdiri dari beberapa tahap.
Tahap 1. Mengeksplor susunan cerita
Guru meminta siswa melihat video
animasi kemudian memberikan pertanyaan
kunci yang bisa  murid  diskusikan.  Guru
juga mengenalkan bagian generic structure

paragraph narrative. Guru juga meminta
siswa menulis kata sulit dari subtitle.
Tahap 2 Membentuk kelompok
Kerja kelompok untuk mendiskusikan nilai
moral dalam kisah animasi dan karakter
animasinya. Dengan mendiskusikan secara
detail animasi akan membuat siswa lebih
mudah memahami text narrative.
Tahap 3 Memilih topik dan
mengembangkan kisah.
Tahap 4 Membuat struktur kisah
Narrative : (Gambaran umum).
Dialog : Karakter
Scene : (Visul description of seen)

Kesimpulan ketiga penelitian ini
keterampilan menulis harus diajarkan
dengan media yang menarik melalui
animasi. Hal ini disebabkan animasi dapat
mengembangkan ide, membuat siswa
berpikir tingkat tinggi dan lebih
termotivasi.
Berdasarkan uraian yang telah
dikemukakan maka permasalahan
penelitian dapat dinyatakan dalam 2
pertanyaan berikut: 1) Bagaimana
penggunaan animasi dalam pembelajaran
menulis paragraph narrative kelas XI
Perhotelan SMKN 1 Anambas? 2) apakah
penggunaan media animasi dapat
meningkatkan keterampilan dan hasil
belajar menulis paragraph narrative pada
siswa kelas XI Perhotelan SMKN 1
Anambas?

Penelitian ini diharapkan dapat
mengambarkan penggunaan animasi dalam
pembelajaran Bahasa Inggris, khususnya
di bidang peningkatan keterampilan
menulis paragraph narrative siswa kelas XI
di SMKN 1 Anambas,  dan  meningkatkan
keterampilan dan hasil belajar menulis
narrative text siswa kelas XI SMKN 1
Anambas.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan Penelitian

Tindakan Kelas (PTK) yang bertempat di
SMKN  1  Anambas  Kecamatan  Siantan
Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas
sebanyak 2 siklus menggunakan media
animasi.  Objek  penelitian  ini adalah
siswa kelas XI Perhotelan SMKN 1
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Anambas yang berjumlah 22 orang pada
semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

Mengikuti penelitian metode
Stephen Kemmis dan Taggart setiap siklus
terdapat perencanaan (planning), tindakan
(action), pengamatan (observation), dan
refleksi (reflection).
A. Siklus I
1.  Perencanaan

Pada tahap ini penulis menyusun
rencana pembelajaran (RPP), Persiapan
kelas,  mempersiapkan kelas dalam
pembelajaran (absensi, kebersihan kelas,
dan lain-lain), memberikan ice breaking,
memberikan pertanyaan tentang materi
yang akan diajarkan dan memberikan
informasi tentang kompetensi yang akan
dicapai.
2.  Pelaksanaan

Penelitian melakukan tindakan
sebagai upaya meningkatkan keterampilan
menulis paragraph narrative  dengan
menggunakan gambar animasi sesuai
kurikulum K13. Untuk melaksanakan
pembelajaran, siswa   dikelompokkan   ke
kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5
orang untuk  mendiskusikan  bagian  dari
cerita. Guru   menampilkan   animasi
narrative untuk menjadi bahan diskusi
dalam kelompok. Guru  memberikan
pertanyaan kunci yang murid bisa
diskusikan;
- Kisah   cerita   tentang   apa?   Apa
pesan yang ingin disampaikan?
- Apa karakter yang ada di animasi?
Guru mengenalkan pertanyaan berikut
untuk membantu siswa memahami
structure text narrative;
- Apa bagian dari kisah animasi (setting
the scene, introducing characters,
mengembangkan plot, climak)
- Apakah   kisahnya   bagus?   Jika
kamu seorang pengarang, apa yang kamu
lakukan biar ceritanya berbeda?
- Moral lesson dari kisah animasi
- Siswa  juga  mendiskusikan  kosa kata
sulit dalam animasi tersebut. Siswa secara
berkelompok berdiskusi untuk memilih
topik cerita mereka. Kemudian
mengembangkan kisah narrative sesuai

dengan struktur teks narrative lengkap
dengan karakternya dan scene (gambaran
deskripsi yang dilihat)
3.  Observasi

Pengamatan dilakukan secara
sistematis oleh peneliti untuk mengamati
hasil atau dampak tindakan terhadap
proses belajar-mengajar, Pengumpulan
data dengan menggunakan lembar
pengamatan, catatan lapangan dan tes.
Pengamatan       proses       pembelajaran
berguna sebagai pendokumentasian dan
informasi data sebagai pedoman kegiatan
refleksi yang akan berpengaruh terhadap
tindakan siklus berikutnya.
4. Refleksi

Refleksi  dilakukan  dengan cara
melihat kesimpulan hasil observasi proses
pembelajaran dan hasil belajar. Peneliti
meneliti mereflesikan apakah animasi
dapat meningkatkan kemampuan menulis
paragraph narrative.   Dengan demikian,
akan dapat diketahui kelemahan tindakan
pembelajaran yang perlu diperbaiki pada
siklus berikutnya. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi langsung dan
tes. Sedangkan data hasil belajar  diperoleh
dari hasil post  test.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, dilakukan

pengamatan aktivitas belajar siswa pada
setiap siklus. Penelitian  tindakan  kelas
ini  akan dilaksanakan oleh peneliti pada
siswa kelas XI Perhotelan     semester     1
tahun     ajaran 2018/2019 yang
mengambil materi menulis paragraph
narrative dalam dua siklus, dimana setiap
siklus terdiri dari 3 pertemuan. Pra
Siklus      (Menggunakan      Metode
Ceramah).

Pada tahap ini, proses
pembelajaran menggunakan metode
ceramah dan tidak menggunakan media
pembelajaran yang kreatif.   Baru 3 siswa
yang mencapai KKM sedangkan yang lain
masih kesulitan mengembangkan ide
karena keterbatasan kosa kata.

Pembelajaran    Melalui    Animasi
untuk meningkatkan keterampilan menulis
Deskripsi Siklus Pertama
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Pada tahap perencanaan siklus
pertama, ada beberapa hal yang perlu
disiapkan, yaitu: (1) RPP, (2) lembar
observasi, (3) lembar kegiatan siswa, (4)
alat peraga media, yaitu: laptop dan LCD
proyektor, (5) media pembelajaran gambar
animasi yang dibuat dengan menggunakan
software microsoft power point, flash atau
java (6) karangan naratif berbagai genre.

Pada saat pelaksanaan siklus
pertama, dilakukan pendokumentasian
proses pembelajaran menulis narrative
menggunakan instrument pengamatan
yang telah disiapkan. (1) guru meminta
siswa untuk mengamati animasi untuk
melihat unsur yang terdapat pada
paragraph narrative (2) guru menampilkan
animasi video melalui proyektor LCD dan
siswa mengamati generic structure
narrative text.

Sedangkan prosedur dan tahap
kedua menulis dengan bantuan
penggunaan media animasi pada siklus
pertama ini adalah : (1) guru menampilkan
video animasi di depan kelas, (2) siswa
mengamati video animasi dan diminta
bagian dari kisah narratice seperti; setting
the scene, pengenalan karakter, plot dan
klimak, (3) siswa juga diminta
mengembangkan  imajinasi  jika  mereka
menjadi pengarang, apa yang kamu
lakukan untuk membuat ceritanya menarik
dan berbeda, (4) siswa diminta membuat
topic berdasarkan animasi video yang
ditampilkan, (5) animasi diberikan subtitle
untuk mencari kata  sulit  (6)  siswa
mengembangkan  kisah berdasarkan topic
dan menyusun sesuai struktur. Ketiga,
Kegiatan akhir, diakhir pembelajaran pada
pertemuan pertama, guru dan siswa secara
bersama-sama merangkum pembelajaran.
Bagian dari narrative yang terkait dengan
karangan narasi dijelaskan ulang oleh
guru.

Berdasarkan hasil observasi
terhadap siswa yang telah dirangkum
dalam lembar observasi guru. Banyak
siswa yang masih bingung bekerja dalam
kelompok. Siswa juga masih kesulitan
dalam memahami teks narrative dan
mengembangkan ide untuk membuat
cerita. Tetapi animasi yang ditayangkan
guru berhasil menarik perhatian dan siswa
lebih aktif bertanya dan merespom
pertanyaan guru.

Hasil observasi terhadap siswa
menunjukkan mereka masih kesulitan
mengembangkan ide karena keterbatasan
kosa kata. Metode yang dipakai guru
selama ini berceramah menyebabkan siswa
menjadi pasif.  Penggunaan media animasi
menuntut siswa lebih aktif.

Keempat, berdasarkan hasil
refleksi ditemukan bahwa kelemahan guru
harus memberi penjelasan tentang generic
structure dan language feature. Latihan
untuk menambaha kosa kata juga sangat
penting.

SIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan Animasi dapat

meningkatkan kemampuan menulis
paragraph    narrative    siswa    SMKN    1
Anambas kelas XI Perhotelan. Animasi
sangat dibutuhkan dalam kegiatan
pembelajaran menulis           karena
penggunaan music, efek suara dan suara
tokoh dapat meningkatkan motivasi siswa.

Apabila siswa termotivasi maka
mereka akan lebih mudah
mengembangkan  ide. animasi yang
ditampilkan juga bisa menampilkan
karakter yang bisa mendidik siswa. Jadi
pembelajaran menggunakan media animasi
juga sesuai dengan pendidikan karakter.
Karena kita bisa menyampaikan moral
lesson, siswa juga bisa belajar dari
karakter protagonist dan antagonis dalam
cerita narrative.

SARAN
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Melalui  penelitian ini  ada  3
saran yang ingin    disampaikan. Pertama,
animasi dapat meningkatkan keterampilan
menulis paragraph    narrative    siswa
kelas    XI Perhotelan   SMKN  1
Anambas   karena dapat meningkatkan
imajinas siswa. Kedua,     tenaga
pendidik/guru     dapat menggunakan
media pembelajaran yang menarik   untuk
meningkatkan   motivasi siswa       dalam
menulis.       Kegiatan pembelajaran
menjadi lebih aktif dengan menggunakan
alat       peraga       dari multimedia.

Ketiga, saran kepada peneliti untuk
dapat mengembangkan media
pembelajaran dengan animasi yang dibuat
sendiri dengan software macomedia, flash,
java atau power point supaya tampilan
lebih kreatif dan menarik.
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